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28 de febrer 2018

Granollers, ciutat per a tothom
preparada per assolir nous reptes
El Programa d’Actuació Municipal 2015-2019, amb més de 500 actuacions
estructurades en 10 eixos i 10 projectes clau, tindrà una inversió d’uns 38
milions d’euros.
L’objectiu d’aquest PAM és fer de Granollers una ciutat cohesionada i amb
igualtat d’oportunitats per a tothom, econòmicament competitiva
per afrontar noves oportunitats, innovadora i oberta al món.
El treball en xarxa, la visió àmplia del territori, el compromís amb el medi
ambient i la transparència, criteris d’actuació municipal.
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El Programa d’Actuació Municipal 2015-2019 (PAM) és el full de ruta del govern de la ciutat. És
un compromís explícit amb la ciutadania que marca les prioritats d’actuació i que es tenen
presents a l’hora d’elaborar els pressupostos anuals i els plans i programes d’acció concrets
que se’n deriven. El programa d’actuació és un document estratègic que especifica les
actuacions que es duran a terme. En el decurs de la legislatura i fins a dia d’avui, el 80% de
les més de 500 actuacions estan en fase d’execució o bé finalitzades.
Els eixos estratègics són:


Una ciutat oberta al món



Igualtat i defensa dels drets socials



Una ciutat econòmicament competitiva



Compromís ambiental



Espais I serveis de qualitat



Convivència I civisme



Una ciutat educadora



Una ciutat creativa



Governar amb la gent



Transparència I eficiència

Els projectes clau són:


Roca Umbert



Cultura de pau



Programa global sobre habitatge



Pla de civisme i convivència



Potenciació de la Formació Professional



C17



Transició energètica i canvi climàtic



Redefinició del model comercial



Societat del coneixement



Circuit de Catalunya

Es podrà seguir el PAM a través de www.granollers.cat/pam, amb informació actualitzada al
portal Dades Obertes.
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Potenciar l’atractivitat de la ciutat amb lideratge territorial
Granollers, cruïlla de camins, punt de trobada i espai d’intercanvi i de lideratge territorial. El
comerç és un factor d’atracció que s’expressa en un mercat mil·lenari i un eix comercial divers
dins un ampli espai per a vianants. Granollers vol ser referent per captar i acollir nous visitants i
esdeveniments esportius com el Mundial d’Handbol Femení de 2021, a més dels consolidats
com la Mitja Marató, la Granollers Cup (que aquest 2017 ha comptat amb la participació de 352
equips i més de 5.000 jugadors i jugadores) i els grans premis de Fórmula 1 i de Motociclisme.
Granollers és i vol ser una ciutat oberta al món. Vol seguir teixint aliances amb els municipis del
seu entorn i amb la resta del territori, promovent estratègies de desenvolupament territorial,
polític i econòmic.
I, a la vegada, vol tenir presència al món seguint el Pla de Projecció Exterior, tant en l’àmbit
europeu participant en projectes de cooperació amb d’altres territoris, com en xarxes de
ciutats. Posicionant Granollers com a ciutat constructora de pau incloent, per una banda, la
consolidació com a líder de la Xarxa Catalana d’Alcaldes per la Pau (establerta a Can Jonch); i per
altra banda, la implicació amb la crisi de refugiats donant suport a Creu Roja. A Granollers s'ha
habilitat un habitatge per a una primera acollida que pot acollir 20 persones/any i un pis per a
una família que està en procés d'integració.
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Accions 2018-19


Posicionar Granollers com a impulsora de la xarxa europea d’Alcaldes per la Pau



Organitzar un ampli programa de ciutat per commemorar el 80è aniversari del
bombardeig



Reforçar aliances a partir dels projectes europeus



Nova web de turisme per promoció de ciutat



Dinamitzar l'atractivitat de la ciutat a partir dels esdeveniments esportius



Creació de la xarxa d’Ambaixadors de la ciutat
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Tenir una ciutat cohesionada i amb igualtat d’oportunitats és el principal objectiu. La inclusió
social, la cohesió i l’equitat són valors essencials i transversals
L’objectiu central del govern de la ciutat és treballar per la igualtat i per la cohesió social,
combatent les desigualtats. Malgrat ésser una problemàtica global, des de la proximitat és com
millor es detecten els problemes i es defineixen les solucions en situacions d’emergència
d’habitatge o de pobresa energètica, entre d’altres.
Els Plans de Xoc dels darrers anys, amb un total de 4,34 milions d’euros invertits, s’han dirigit als
col·lectius que han d’afrontar majors dificultats: joves, persones aturades, infants, la gent gran,
les dones, les persones immigrades o les persones amb diversitat funcional. De 2015 a 2017
s'han contractat 341 persones a través de plans d'ocupació. Per altra banda, la inversió total en
beques des del 2015 ha estat de 376.809 €, xifra que ha augmentat any rere any.
Els ajuts en concepte de pobresa energètica sumen en aquests darrers tres anys 81.964 € i s’han
atorgat un total de 372 ajuts. En la mateixa línia, l’accés a l’habitatge és un dret i ningú n’ha de
quedar exclòs. Per aquest motiu és una prioritat de l’acció de govern que es materialitza en
l’obertura aquest 2017 de la nova Oficina d'Habitatge al carrer del Rec, 50 que ja ha atès 20.000
persones. La inversió en habitatge (ajuts al lloguer i a la rehabilitació) entre 2015 i 2017 ha estat
de 468.752,30 €, que es tradueixen en 914 ajudes.
Des de l’administració es poden iniciar canvis importants en el respecte dels drets humans, el
desenvolupament sostenible i la millora de les condicions laborals. Amb la Guia per la
Contractació pública responsable, els nous contractes han d’estar regits per clàusules ètiques,
socials i ambientals.
El Pla d’Igualtat de Gènere seguirà sent el full de ruta transversal de totes les actuacions
municipals i es continuarà donant suport a les entitats del tercer sector, que tenen un paper
essencial a la ciutat; en són exemple: El Xiprer, APADIS o la PAH.
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Accions 2018-19


1,5 milions d'euros integrats en pressupost municipal destinats a mesures que
garanteixin la igualtat d’oportunitats per a totes les persones, en l’accés a l’habitatge,
educació o l’ocupació entre d’altres.



Tercera convocatòria d'ajuts a l'habitatge



Aprovació del Pla Local d'Habitatge



Facilitar que les persones grans puguin viure a casa el major temps possible, mitjançant
la teleassistència i el reforç de l’atenció domiciliària



Redacció del tercer Pla d’igualtat de gènere



Elaboració del Pla estratègic d'Acció Social



Nou Pla integral d'accessibilitat de Granollers



Granollers, ciutat amigable de la gent gran
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Crear noves oportunitats econòmiques, donar suport a l’empresa i a la innovació, redefinir
l’estratègia comercial i crear sinergies
Granollers és avui una de les ciutats que manté uns indicadors positius pel que fa a facturació i
productivitat de les seves empreses. La ciutat disposa de 406 empreses per cada 1.000
habitants, una xifra superior a ciutats amb característiques semblants. Hi ha dos factors
destacables dins el perfil econòmic de la ciutat: el pes i la diversitat de la indústria, que ocupa el
18,82 % dels treballadors, i la força del comerç. Cal seguir captant noves activitats econòmiques,
donant suport a iniciatives emprenedores del territori com l’activitat agrària de Palou i
desenvolupar espais d’oportunitat com el Circuit de Catalunya.
La indústria té un pes important en l’economia de la ciutat i per això cal enfortir-la. La millora
dels polígons inclou el desplegament de la fibra òptica amb una cobertura superior al 90 %, la
millora de les zones d’aparcament i accés a carreteres i infraestructures de comunicació amb
l’entorn, per crear un espai més competitiu i atractiu per les indústries. Es continuen millorant
els serveis a polígons de Granollers. El desenvolupament urbanístic del sector 112 (ampliació del
polígon de Cal Gordi-Can Català) permetrà noves implantacions d'activitat econòmica.
Des de Can Muntanyola es seguirà donant suport a l’emprenedoria i altres iniciatives
empresarials per mantenir una economia activa capaç de generar nous llocs de treball. En el
marc d’aquest programa, el 2017 s’han creat 55 noves empreses, 35 de les quals encapaçalades
per dones.
Refermar l'atractivitat del comerç de proximitat i potenciar els mercats i les fires amb identitat
pròpia. S'ha remodelat el soterrani del Mercat de Sant Carles i s’ha celebrat el primer any
d’existència del mercat del dissabte que es caracteritza per la venda de producte ecològic i de
proximitat directa del productor o elaborador al client, sense que hi hagi intermediaris.
Actualment, el conformen 15 parades, una de les quals amb productes de Palou.
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Granollers és la porta nord de la regió metropolitana i la seva bona connexió fa créixer el
potencial econòmic de la ciutat. La presència de la Xarxa C17, constituïda el novembre de 2015,
posa en valor el patrimoni industrial, territorial i de coneixement del corredor de la C17 i
treballa per millorar les infraestructures viàries (C17) i ferroviàries (desdoblament de la línia de
Rodalies R3). La Xarxa C17 està formada per 19 ajuntaments, 2 consells comarcals i una vintena
d’empreses, entitats i fundacions.

Accions 2018-19


Donar a conèixer l’atractivitat de la ciutat per a les diverses iniciatives econòmiques



Posar en valor les botigues singulars i històriques de la ciutat



Nova edició de l’estudi d'atractivitat comercial
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Consolidar el mercat de proximitat del dissabte



Noves accions de millora en el Mercat Sant Carles



Nova convocatòria de plans d'ocupació a col·lectius amb més difícil ocupació (joves,
majors 45, atur llarga durada)



Programes que donin suport a les persones que busquen feina, per ajudar-los a reforçar
les seves competències o a desenvolupar-ne de noves i accelerar així la seva
contractació. Exemples: Ponts a la feina, Garantia Juvenil



Fer créixer els serveis a les empreses que ofereix Can Muntanyola, com el programa
Reempresa, PuntTIC Muntanyola, EmprènJove, EmprènTIC i el Punt d’Atenció a
l’Emprenedor diferenciat segons el sector d’activitat



Continuar amb el treball de la Xarxa C17



Inici obres de la reforma integral del polígon de la Font del Ràdium, amb connexió amb
la C17
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Potenciació del paisatge, seguir millorant la gestió de l’aigua, actuacions de transició energètica,
continuar recuperant el riu i respecte al medi ambient
El compromís ambiental de la ciutat ve de lluny i té el seu millor exponent en la recuperació del
riu Congost, i també en l’estalvi energètic i la gestió de l’aigua (incloent la reutilització d’aigües
del subsòl), que ha permès reduir clarament les factures de consum i també ha tingut un efecte
positiu sobre el medi.
L’Ajuntament de Granollers està complint el compromís europeu per adaptar Granollers als
efectes del canvi climàtic: reduir el 20 % el consum energètic, augmentar un 20 % la producció
d’energies netes i reduir el 20 % les emissions de gasos amb efectes hivernacle. Un exemple
d’això és l’augment continu de la presència de llumeneres LED, que ja representen més de
1.800 punts de llum, que representa el 15 % del total d’enllumenat públic.
L'Ajuntament lidera la Taula de municipis per a la millora de la Qualitat de l'Aire que ha
consensuat deu mesures que han de complementar les que han de prendre altres
administracions, ja que un dels problemes que pateix l’àrea de Barcelona i Granollers és la
contaminació atmosfèrica.
El recentment aprovat Pla de Mobilitat Urbana de Granollers dona protagonisme als
desplaçaments a peu, en bicicleta i transport públic. Conjuntament amb l'entitat Granollers
Pedala es potenciarà la bicicleta com a mitjà de transport sostenible.
Continuarem facilitant la mobilitat a peu, sobretot donant preferència als itineraris més
habituals, especialment tenint atenció permanent en fer fàcil l’accés a peu a les escoles. De la
mateixa manera, cal seguir treballant conjuntament amb altres administracions per millorar el
transport públic per tal de seguir augmentant el seu ús, que aquest 2017 ha arribat a més de 1,1
milions de passatgers.
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El nou contracte de neteja ha permès la substitució de 450 nous contenidors de rebuig i
orgànica. Conscients dels canvis cal avançar plegats en el bon ús i millorar la conducta cívica per
tenir una ciutat més neta.

Accions 2018-19


Continuar recuperant el riu Congost i la seva biodiversitat per ampliar l'espai protegir de
la Xarxa Natura 2000



Renovació flota municipal amb nous vehicles híbrids i elèctrics



Instal·lació de 6 nous punts de recàrrega de cotxe elèctric



Posada en marxa d'un eix per anar en bicicleta de nord a sud de la ciutat



Creació d'àrees segures d'aparcament de bicicletes



Promoure l'estalvi energètic i avançar cap a un nou model. Projecte d'instal·lació de
plaques solars fotovoltaiques per l'autoconsum a quatre equipaments municipals



Programa de civisme per promoure millores en l'ús dels contenidors i l’augment de la
recollida selectiva de residus



Continuar sensibilitzant l'estalvi energètic. Organització de la 3a Marató de l'Estalgia
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Un espai urbà de qualitat per viure millor
Volem que Granollers sigui una ciutat amb espais públics que convidin a passejar, a parlar i a
conviure; un municipi amb qualitat de vida, que conservi els espais naturals –el riu, les serres,
Can Cabanyes– que hem recuperat els darrers anys i que han esdevingut un escenari per fer
esport i salut. Tanmateix, volem una ciutat que cuidi el seu paisatge urbà i protegeixi el seu
patrimoni, els seus edificis històrics i els doni el protagonisme que mereixen; una ciutat amb
serveis de qualitat –incloent el de neteja–, que es gestionin eficientment.
Més de 60.000 metres quadrats per a vianants fan que la ciutat sigui un espai que convida a
passejar i a conviure. El 2017 s’han iniciat les obres al tram nord del carrer Girona, que
incorpora 600 metres de carril bici i s’ha augmentat l’àrea per vianants en 4.686 metres
quadrats. En són exemples el carrer Ricomà i Sans. A més, s'han eixamplat les voreres de Josep
Carner, Camp de les Moreres, Vinyamata i Ponent.
La zona verda de la ciutat arriba gairebé als 630.000m2, però ha de continuar creixent.
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Accions 2018-19


Continuar transformant la ciutat per facilitar la mobilitat a peu: carrer Barcelona, Isabel
de Villena, i les places Pau Casals, Jaume I, Sant Miquel i les Arts.



Ampliació de voreres als carrers Rec, Roger de Flor, Corró, Vallès, Pinyol i Foment



Rehabilitació de les muralles i els corredossos



Nou espai públic al solar a Can Bassa, dins el programa “Fem un Jardí” amb els alumnes
de l’Institut Celestí Bellera



Fer el projecte per instal·lar rampes mecàniques al carrer de Carles Riba



Nou parc al llarg del passeig de la Muntanya i una nova passera sobre les vies del tren
per fer més accessible la Font Verda amb el centre de la ciutat



Millores al Parc Municipal Torras Villà amb nou enllumenat, nova àrea de jocs infantils i
dues àrees de pícnic
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Bon veïnatge i respecte per construir comunitat
La ciutat és un projecte col·lectiu, un espai de la convivència i de construcció de la civilitat. És
l’espai dels drets i també dels deures. El lloc del respecte, que ens permet construir comunitat.
Hem treballat aquest tema amb constància, informant, educant i també sancionant quan ha
estat necessari. De la mateixa manera que des de l’àmbit local es poden conèixer més fàcilment
les necessitats de les persones, també es poden identificar els conflictes.
De totes maneres, figures com l’agent cívic, que, conjuntament amb els tècnics municipals, es
reuneix amb les comunitats de veïns per fomentar la participació en la presa de decisions en
allò que afecta als barris; la policia de proximitat o la recentment oberta Oficina d’Atenció de les
Comunitats de Veïns. L’any 2017 s’han fet més d’un centenar de gestions relacionades amb
comunitats veïnals.
El govern municipal ha treballat sempre per la inclusió i la convivència. Així, es promouen
activitats formatives o d’oci, assessoraments, i acompanyaments perquè les persones que viuen
a la ciutat acceptin i s’enriqueixin de les diferències entre individus, siguin d’origen, religió,
gènere, etc.
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Accions 2018-19


Accions de prevenció de la violència de gènere en adolescents i joves



Continuar desplegant la policia de proximitat



Promocionar el Punt de Voluntariat



Posada en marxa del nou programa de civisme i convivència



Continuar donant suport a les comunitats de veïns a través de l'Oficina de Suport a les
Comunitats de Veïns
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Educar és cosa de tothom, eina per al progrés personal i social
“Granollers ciutat educadora” és l’eix central que defineix el II Pla Estratègic de la ciutat. La
ciutat continua compromesa amb la Xarxa Internacional de Ciutats Educadores. L'any passat
representants de 57 ciutats de 15 països es van reunir a Granollers en l’Assemblea Internacional
de Ciutats Educadores i la Red Española de Ciudades Educadores.
Ens comprometem de manera clara i ferma a mantenir l’oferta educativa de les escoles bressol
municipals, a defensar l'Escola Municipal de Música, i a reclamar una oferta educativa suficient i
no massificada..La realització de l’estudi sobre l’equitat educativa identifica les necessitats
educatives de la ciutat, detalla informació sobre la situació d'escolarització i fa una diagnosi
sobre les desigualtat educatives identificant els principals reptes que té un projecte educatiu de
ciutat integrador i cohesionat del segle XXI.
Treballem per reforçar i promoure una formació professional que s’adapti al context que ens
envolta amb mètodes com la primera convocatòria de beques per la mobilitat internacional
d’alumnes de Grau Superior amb 9 becats, el curs 2016-17; o mitjançant la FP dual que permet
establir una relació directa amb les empreses i fa créixer el capital social de la ciutat. 150
alumnes estan cursant FP dual, 34 més que l’any passat. Aquest curs 2017-18 s’han iniciat nous
cicles formatius, com el d’arts escèniques, el d'energia i aigua o el de programació de la
producció en fabricació mecànica que permeten una formació més especialitzada que s’adeqüi
als interessos de cada persona i a les necessitats de les empreses.
L’oferta educativa a la ciutat s’amplia amb els estudis universitaris que ofereix UGranollers,
la seu de la UVic-UCC a la capital del Vallès Oriental, que aquest darrer curs ha estrenat el Grau
en Enginyeria de l'Automoció amb 44 alumnes matriculats.
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L’Ajuntament també és una administració educativa, que dona noves oportunitats per aprendre
al llarg de la vida, i potencia els valors de l’esport com a eina d’educació, amb el suport
indispensable dels 65 clubs i els més de 300.000 usos esportius anuals que es fan. Per això
l'Ajuntament treballa per ampliar i millorar les instal·lacions esportives de la ciutat. En aquest
sentit, una de les instal·lacions emblemàtiques, el Palau d'Esports, que ha celebrat els seus 25
anys, es programaran les millores per adequar-lo a les necessitats dels propers 25 anys amb la
mirada posada en el Mundial d'Handbol Femení 2021, que es celebrarà a Granollers.
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Accions 2018-19


Pla de treball per a una escolarització més equitativa a la ciutat, a partir de l’estudi
sobre escolarització a la ciutat



Renovació del segell “Ciutat amiga de la infància” que atorga UNICEF
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Avançar en propostes de planificació de l'educació de la ciutat a partir d'acords amb la
Generalitat pels propers 10 anys. Destaquen: Institut – Escola a l'escola de Ponent i
l'ampliació i reforma integral de l'escola Joan Solans.



Continuar amb el programa Etcètera, amb activitats lúdiques i formatives dirigides a
joves de 12 a 16 anys



Posar en marxa el nou Pla Local d'Infància i Adolescència 2018-2024



Continuar amb el programa de beques per la mobilitat internacional d'alumnes de FP



Reforçar la FP dual i definir amb la comunitat el mapa de futur de la FP



Elaborar el projecte de construcció de dues pistes poliesportives cobertes al costat del
Pavelló de Can Bassa



Definició de les propostes per adequar el Palau d'Esports pels propers 25 anys, amb la
participació de la ciutadania
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Promoció de l’activitat cultural als equipaments i a l’espai públic
En els darrers anys Granollers ha fet un salt qualitatiu en equipaments culturals que s’han posat
a disposició dels ciutadans per trobar-se, crear, produir, construir. Seguirem posant en valor les
diferents activitats per a totes les edats. Aquest 2017 el projecte EscenagrAn ha integrat el
teatre Can Palots de Canovelles, que es suma al Teatre Auditori de Granollers, Llevant Teatre i la
nau B1-Roca Umbert. La programació d'EscenagrAn és considerada una de les cinc millors del
país, engloba propostes professionals i no professionals que tenen una bona rebuda pel públic,
ho avalen els més de 50.000 espectadors del darrer any. De les 149 produccions, 28 són
espectacles fets per companyies locals i comarcals.
El Museu de Ciències Naturals «La Tela» és referent en investigació i disposa d'un Planetari que
és una instal·lació única al país per les seves característiques. “La Tela” incorpora, des del mes
de juny de 2017, la nova biblioteca i aula d’estudi Antoni Jonch.
Granollers fa de la cultura popular i tradicional un pilar fonamental de cohesió i identitat que té
l’expressió màxima en la Festa Major, un model singular, consolidat i dels ciutadans. Aquest
2017, les entitats han tingut un paper més actiu en l’organització i el funcionament del cicle
festiu, com en el Carnaval, el Nadal o els Reis.
Roca Umbert s’ha consolidat com un espai de creació artística, amb un creixent nombre de
residències. Amb l'ampliació del Centre Audiovisual tindrà un centenar de llocs de treball
d'empreses del sector audiovisual, tecnològic i creatiu. A més, s'ha posat en funcionament el
Centre d’Arts en Moviment, que ja acull 12 companyies residents. També s’ha iniciat un
projecte de dansa comunitària amb persones que viuen a la ciutat majors de 45 anys que no
hagin ballat mai.
En aquesta línia, l’establiment de la residència professional del fotògraf Joan Fontcuberta li
dona també un valor afegit. La tardor del 2017 s'ha celebrat la primera edició del Festival
«Panoràmic Granollers» per difondre la fotografia, el cinema i nous llenguatges.
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El projecte “Murs que parlen” ha fet visible i accessible l’art al carrer per a totes les persones
que viuen o visiten la ciutat, i cal seguir en aquesta línia promovent col·laboracions entre veïns i
escoles com s’ha fet a Can Bassa, a l’escola Ferrer i Guàrdia o a Roca Umbert. Aquest any, a
més, tindrà un lligam amb la memòria històrica i la commemoració del 80è any del bombardeig.

Accions 2018-19


Posada en funcionament dels nous espais per a empreses, coworkers i freelance de
l'àmbit audiovisual, tecnològic i creatiu al Centre Audiovisual de Roca Umbert



Obrir els carrers de RU a la ciutat i així integrar la fàbrica al barri

22



Instal·lació de Jordi Benito al parc de Ponent



Consolidació i ampliació d’EscenagrAn, donant suport a les produccions locals



Ampliar l’oferta de cinema al centre de la ciutat, al Centre Cultural



Obertura de l’exposició permanent del Museu de les Ciències Naturals



El Museu de Ciències Naturals «La Tela» esdevindrà el centre de referència científica
dels parcs naturals de la Diputació i de la Generalitat consolidant el grup de recerca de
biodiversitat i bioindicadors



Nou conveni amb la Generalitat pel projecte de seguiment de papallones i ratpenats



Noves intervencions del projecte «Murs que parlen», vinculats a la commemoració del
80è aniversari del bombardeig



Posar en funcionament la pàgina web d'art públic que recull totes les peces d’art que
trobem a la ciutat, per així posar-les en valor.



Aprovació del Pla director del Teatre Auditori de Granollers pels propers 10 anys



Continuar avançant en la digitalització de l'Arxiu Municipal que ja compta amb un accés
lliure a més de 260.000 pàgines dels fons documentals
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Diàleg permanent, participació, voluntariat, corresponsabilitat i sentiment de pertinença
Les actuacions més legitimades són aquelles que sorgeixen dels debats, les que resulten de
processos participatius compartits entre el govern i la ciutadania i que augmenten la qualitat
democràtica. Cal governar amb la gent per consolidar espais de corresponsabilitat i de
pensament col·lectiu. Governar la ciutat vol dir escoltar, compartir, debatre, acordar, decidir i
fer-ho realitat i gestionar-ho. Així, seguirem treballant amb diàleg permanent amb les entitats
culturals, cíviques i educatives. Una mostra d’aquest diàleg es troba en les comissions de
seguiment d’obres entre l’Ajuntament i el veïnat. Tots els grans projectes de ciutats van
acompanyats de la participació ciutadana, a diversos nivells, des dels projectes educatius “Fem
un jardí”, fins a la implicació de la ciutadania en estudis i projectes estratègics.
La implicació ciutadana en els projectes de voluntariat ha estat una constant en els darrers anys.
Des del Punt de Voluntaritat, creat el 2015, conjuntament amb les 19 entitats que en formen
part es promou la participació en els diversos programes. Destaca, el voluntariat educatiu que
compta, cada curs, amb un centenar de persones voluntàries i en els darrers dos anys,
Granollers ha estat seu de l’Escola d’Estiu del Voluntariat.
L’Ajuntament acaba de presentar un procés participatiu innovador, vinculat al pressupost
municipal mitjançant el qual la ciutadania proposa i decideix a què van destinats un milió
d’euros del capítol d’inversions dels pressupostos municipals de 2018 i de 2019 (500.000 € en
cada anualitat). Els Pressupostos Participatius han rebut 149 propostes fruit de la participació
ciutadana, que es podran votar el mes de maig.
A l’administració li pertoca posar la taula, donar-li la forma final i exercir de motor, assegurant
que es posi per davant de tot els interessos col·lectius, la suma de voluntats i d’objectius. El
Consell de Ciutat n’és un bon exemple, constituït el novembre de 2016 i format per una
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cinquantena de persones, és el màxim òrgan de participació ciutadana que complementa,
acompanya i es coordina amb el treball que es duu a terme des d’altres consells.

Accions 2018-19


Execució de les accions escollides als Pressupostos Participatius per un milió d’euros
pels exercicis 2018- 2019



Incorporar les 10 propostes presentades per la comissió de Civisme del Consell de
Ciutat al programa de civisme i convivència



Elaborar el Reglament de participació seguint les recomanacions establertes pel Consell
de Ciutat



Procés de tancament i avaluació del 2n Pla Estratègic de Granollers 2010-2018 amb la
participació de tots els òrgans que en formen part i de la ciutadania



Establir les bases del 3r Pla Estratègic de la ciutat



Programa d’agents innovadors i millora segona corona urbana, des del Pla Estratègic i
treballats i definits amb comissions ciutadanes
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Gestió econòmica acurada, transparència i modernització de l’actuació municipal
L’Ajuntament de Granollers és una administració oberta, on es pot seguir fàcilment el dia a dia
de la gestió del pressupost, el PAM i els principals indicadors, mitjançant el portal de Dades
Obertes. Ho avala el reconeixement rebut l’any 2017 per l’Administració Oberta de Catalunya
(AOC) en base als indicadors objectius que recull l’AOC analitzant les webs.
A més, Granollers es situa, segons “Sistema de Información Económica Local” (SIELOCAL), en
cinquena posició dels ajuntaments estatals de més de 50.000 habitants en l’aplicació de la Llei
de Transparència. En aquest sentit, l’Ajuntament continua elaborant la Publicitat Activa, que
agrupa la informació en les categories definides de forma periòdica, actualitzada, senzilla i clara
per garantir la transparència de la seva activitat, permetent que la ciutadania pugui fer un
control de l'acció de govern, així com crear valor econòmic o social a partir de la informació.
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Accions 2018-19


Noves eines que permetran a la ciutadania accedir d’una manera més àgil i fàcil a
informació generada per l’administració local



Seguir consolidant l’administració electrònica facilitant la comunicació dels ciutadans
amb l’ajuntament desenvolupant eines telemàtiques més intuïtives (gestió en línia)



Augmentar el percentatge de tramitació electrònica



Incorporar la protecció i la promoció dels drets humans a la Guia per la Contractació
Pública Responsable que disposa l’Ajuntament
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www.granollers.cat/pam

Gabinet de Comunicació i Imatge
Plaça de la Porxada, 6, planta baixa
08401 Granollers
93 842 66 17
639 71 02 17
premsa@ajuntament.granollers.cat
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